
I ENCONTRO DAS ÁGUAS
13 a 15 de maio de 2009  - Campo Grande – MS

Realização: SINTERCON

Painel : Comunicação e RH

Título da Palestra: 
Campanha do Agasalho, um trabalho de 
interação com a comunidade que aquece 
corações e a imagem da empresa.

Palestrante: Maristela Yule

Empresa: Águas Guariroba S.A.





A Campanha do Agasalho da Águas Guariroba é uma iniciativa da 
Diretoria da empresa, realizada uma vez por ano, desde 2006, e 
conta com a participação voluntária de seus colaboradores, 
amigos e familiares, tendo como parceiros fornecedores de bens e 
serviços, empresas terceirizadas, empresários, o FAC – Fundo de 
Apoio à Comunidade, da Prefeitura de Campo Grande e a 
sociedade civil. 



A Águas Guariroba planeja estratégias, estabelece locais de 
arrecadação e coordena ações para ajudar milhares de famílias 
carentes a enfrentar o inverno com mais segurança, dignidade e 
calor humano. As doações são encaminhadas ao FAC, que recebe 
os agasalhos, faz uma triagem, lava, embala em kits e depois 
distribui a pessoas e entidades cadastradas.



A Campanha do Agasalho da Águas Guariroba é realizada há 
muito anos, mas a partir de 2006, já sob o controle acionário da 
CIBE Participações, tomou um novo formato, mais abrangente e 
agressivo nas ações e na obtenção de resultados. Com as 
diretrizes da diretoria da empresa, procurou-se fazer um trabalho 
para, além de obter os agasalhos em si, promover integração 
interna e demonstrar à sociedade, como um todo, a 
responsabilidade social da empresa.



ETAPAS

A campanha do agasalho inicia todo ano com um lançamento 
interno, uma reunião convocada pelo presidente da empresa. 
Nessa reunião é apresentada a logomarca e o slogan da 
campanha, forma-se uma equipe de coordenação geral, divulga-
se a data do “Arrastão da Solidariedade”, um dia em que haverá 
uma “corrida” pela cidade para coletar os agasalhos e se escolhe 
os coordenadores de equipes que vão trabalhar.  



Nessa data, também são entregues as caixas de coleta para as lojas de
atendimento e disponibilizadas caixas para estabelecimentos (escolas,
condomínios, postos de combustíveis, etc.) que queiram aderir à
campanha.
A partir daí formam-se as equipes, geralmente quatro grandes equipes, e
a equipe de coordenação geral começa a trabalhar em busca de doações
para a campanha e para a realização do Dia D, o “Arrastão da
Solidariedade”.



ARRASTÃO DA SOLIDARIEDADE

O Arrastão da Solidariedade é realizado sempre em um sábado. 
Faz-se uma concentração na sede da empresa, oferece-se um 
café da manhã e depois os voluntários, vestidos com camisetas 
da campanha, saem em carreata pelo centro da cidade, com 
carro de som e muitos fogos.



ARRASTÃO DA SOLIDARIEDADE
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ARRASTÃO DA SOLIDARIEDADE 2006



ARRASTÃO DA SOLIDARIEDADE 2007
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ARRASTÃO DA SOLIDARIEDADE 2008
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Quando acaba a carreata, formam-se quatro grandes grupos que 
se dirigem a quatro regiões diferentes da cidade. 
Cada grupo tem dois coordenadores, um carro de som e uma 
quantidade de fogos para chamar a atenção da população. 
Escolhido um bairro, os voluntários determinam um ponto de 
apoio, geralmente uma praça, onde deixam os carros, e saem a 
pé, batendo palmas de casa em casa pedindo doações (a 
população é previamente avisada do arrastão por mídia nos meios 
de comunicação). 



Percorrido o bairro, os agasalhos são acondicionados em 
um veículo maior (um caminhão, Kombi, ônibus, etc.) e 
encaminhados para o FAC. 



O arrastão é feito durante todo o dia com uma pausa para o 
almoço. Nesse intervalo, os voluntários recebem a alimentação 
providenciada pela coordenação e comem no próprio local ou vão 
até a sede da empresa, onde o almoço é oferecido (já fizemos das 
duas formas).





No final do dia, uma equipe de voluntários está a postos no FAC 
para a contagem dos agasalhos. 
O Dia D acaba com a contagem oficial dos agasalhos arrecadados.





TRIAGEM DOS AGASALHOS

Feita a coleta dos agasalhos ,eles são repassados ao FAC, que 
tem uma equipe, também de voluntários, que faz a triagem dos 
agasalhos, lava, passa, costura e prepara kits com 4 peças de 
roupas em cada saquinho e sempre do mesmo tamanho (P,M ou 
G) e também por faixa etária, no caso dos agasalhos destinados 
ao público infantil. 





ENTREGA DOS AGASALHOS
A entrega dos agasalhos é feita pela equipe do FAC, através de 
um ônibus cedido pela associação das empresas de ônibus, que 
percorre os bairros carentes. 
Em cada bairro, antes da entrega, é feita uma reunião, 
geralmente em uma associação de moradores ou clube de mães 
onde a primeira dama diz à população que aqueles agasalhos 
estão ali “porque existem empresas parceiras como a Águas 
Guariroba, que além do excelente trabalho na prestação dos 
serviços de água e esgoto, ainda tem uma responsabilidade social 
com a população carente de Campo Grande”.  





Os kits de agasalhos são entregues com um folheto da Águas 
Guariroba. Os voluntários da campanha são convidados a 
participar dessa entrega, que é sempre muito emocionante. 
Aqueles que participam da entrega sentem que o seu trabalho 
valeu a pena.



INVESTIMENTOS

Quando a campanha do agasalho iniciou nesse formato, em 2006, 
a Águas Guariroba arcava com praticamente todas as despesas: 
caixas de papelão, cartazes, folhetos, baners, camisetas, som, 
tenda, fogos, alimentação para o dia do arrastão, cobertores, etc.



INVESTIMENTOS

Mas, com o passar dos anos, é cada vez maior a adesão de 
fornecedores e parceiros. Para se ter uma idéia, na campanha do 
ano passado a Águas Guariroba teve despesas apenas com a 
aquisição de caixas de papelão para a coleta dos agasalhos e com 
um café da manhã que foi oferecido aos colaboradores da 
concessionária no dia do lançamento interno da campanha. Todos 
os outros itens necessários à campanha foram doados. 
Participaram mais de 80 doadores/parceiros.



Também já é de praxe a veiculação gratuita nos meios de 
comunicação de anúncios, spots e vts sobre a campanha, assim 
como é gratuita a criação, pela agência de publicidade, de todas 
as peças. 

O que a empresa faz é comprar cobertores e/ou determinadas 
peças de roupas que eventualmente possam estar em falta para 
completar os kits de agasalhos.

Faixa utilizada na campanha



Baner



Boton em forma de adesivo



Convite

Cartaz



Camiseta

Faixa



Anúncio



Matéria de jornal



Matéria de jornal



CONCLUSÃO

A cada ano que passa a Campanha do Agasalho da Águas 
Guariroba supera as metas estipuladas em arrecadação. Na 
campanha de 2008 foram mais de 32 mil agasalhos coletados e 
distribuídos. Mas, além de levar conforto a quem precisa, a 
campanha do agasalho tem agregado um valor imenso, não 
mensurável, que é o da sua imagem associada à responsabilidade 
social. 



A cada ano que passa aumenta o número de voluntários, pessoas 
e entidades que, espontaneamente, procuram a Águas Guariroba 
para participar da campanha. Os colaboradores internos 
interagem entre si e esse movimento cria uma integração 
harmoniosa e saudável, com um sentimento de “pertencer a uma 
empresa que dá orgulho trabalhar”. 



O público externo, formado por amigos, familiares, fornecedores, 
parceiros, poder concedente, etc., passa a ver a Águas Guariroba 
como uma empresa que, além de prestar os seus serviços de 
água e esgoto, é solidária e comprometida com a sociedade em 
que está inserida. 



Palavras do prefeito e da 
primeira dama à imprensa:

“Com a Águas Guariroba, Campo Grande aprendeu 
o que é realmente uma campanha do agasalho”. 



Logomarca da Campanha do Agasalho de 2009


